
ةياعرو ةيانعلا تامزلتسمو ءايزألا عقاوم
يلع ،ريك رذم ، H&M :ةقوثوملا لافطألا
سيربسكإ

نوبوك بلطا - ريك رذم مصخ دوك

ةدوجلا ةيلاع ءايزألاو سبالملا
يلع ،ما دنا شتا : نم اهؤارش كنكمي
مصخ دوك مدختسا ،ريكرذم ،سيربسكا
H&M ، مصخ نوبوك ،ريك رذم مصخ دوك
.سيربسكإ يلع

EL OBOUR, QALIOBIA, EGYPT,
December 3, 2019 /EINPresswire.com/
رجاتملا نيب ةعيرس ةلوج يف --
ءاسنلل ءايزألا عيبل ةينورتكلالا
تامزلتسمو لافطألاو لاجرلاو
عم ،عقوم لك تازيمم مدقن ،لافطألا
عتمتستل ةيرصح مصخ تانوبوك
ةيلصأ وا ،ةدوجلا ةيلاع تاجتنمب
.ةديج راعسأب 100%

ثدحأ عم Mother care ريك رذم عقوم
:2020 - 2019 ريك رذم مصخ نوبوك

أدب ،ايملاع ريهش عقوم ريك رذم
تابرع ميدقت نم ةيادب 1961 يف هطاشن
صصخت ىتح هطاشن عسوت مث ،لافطألا
نم ةيادب ،لافطألا تاجتنم ميدقت يف
عم ،تاونس 8 رمع ىتح ،ةدالولا ةظحل
لماحلا مألا هجاتحت ام عيمج
ريفوتل تامزلتسم نم ،عضرملاو
.نهلافطألو ،نهل ةحارلا

كارتشإلاب ،اهمدقي يتلاو ،تاراهملا ةيمنتو ةيميلعتلا باعلألا ،ريك رذم عقوم مضي اضيأ
ىلع ةقبطملا ،نامألا تاجرد ىصقأ عم ،لافطألا تاراهم ةيمنتل ،ركبملا ميلعتلا زكرم عم

مصخلا تانوبوك مادختسا
، نوبوك بلطأ ىلع ةثدحملا
ىلع يفاضإ ضيفخت كحنمت
شتا مصخ دوك ،كتايرتشم
،ريك رذم مصخ دوك ،ما دنا
”سيربسكا يلع مصخ نوبوك

Otlobcoupon نوبوك بلطأ

.مهرامعأ بسح لافطألا باعلأ

،لافطألا تابرع :رجتملا يف ةيسيئرلا تاجتنملا نم
يف لافطألل ةصصخملا سبالملاو عضرلا ،لافطألا سبالم
،تاونس 8 رمع ىتح ،لافطألا سبالمو ،يشملا نس
ةيانعلا تامزلتسم ،عضرملاو لماحلا مألا تامزلتسم
و تارايسلا دعاقم ،ماعطلا تاودأو ،لفطلاب ةيصخشلا
.باعلألاو ،عفدلا تابرع

كتايرتشم ىلع ريبك ريفوت كحنمي ريك رذم مصخ دوك
ىلع ريك رذم مصخ نم دفتساو ،ءارشلاب عتمتسا ،كلافطأل

.ءارشلا خيرات نم موي 14 لالخ يف عاجرتسإلاو لادبتسإلا كنكمي .كتايرتشم
نم ةيلاخلاو ،اهبيكرت وا اهمادختسإ مت يتلا يهو ،اهلادبتسإ كنكميال تاجتنملا ضعب
.ةيصخشلا تاجتنملاو ،ةعانصلا بويع

http://www.einpresswire.com
https://otlobcoupon.com/store/mothercarestore-289.html


سيربسكا يلع مصخ دوك

نوبوك بلطأ - ما دنا شتا مصخ دوك

مالتسإو نيال نوا ءارشلا كنكمي
.كل عرف برقأ نم تاجتنملا

ثدحا عم Aliexpress سيربسكا يلع عقوم
:2020 سيربسكإ ىلع مصخ دوك

ةئزجتلا عقاوم رهشأ نم سيربسكإ يلع
لك مضت يتلاو Mega stores ةفنصملا
مهأ نمو ،يفرحلا ىنعملاب ئش
،ةصاخو ،لافطألا تاجتنم :ماسقألا
،لافطألا سبالم ،لافطألا تالايش
،ةرسألاو ،لافطألا باعلا
ةيامح تاجتنمو ،فرغلا تامزلتسمو
.لفطلا
ريفوت كحنمي سيربسكا يلع مصخ نوبوك
ربكأ ةصرف كحنمي امم ،كتايرتشم ىلع
،ةلمجلا راعسأب تاجتنم ءارشل
.ىرخألا رجاتملاب ةنراقم

نحش تاقاب مدقي سيربسكا يلع عقوم
لالخ نم نحشلا اهنم لضفن ،ةعونتم
نكمتتل ،سكمارا وا ،DHL لثم طيسو
بسح ةضورفملا كرامجلا ةفرعم نم
.كتلود ماظن
دكأت ،سيربسكإ يلع نم قوستلا لبقو
نع ثحباو ،نيعئابلا مييقت نم
تناك نإو ىتح ةيبلسلا تاقيلعتلا
سكعت يتلا ةديحولا يهف ،ادج ةردان
.جتنملا ةدوج
دوجو وه سيربسكإ يلع بويع رثكأ نمف
،ةيقيقحلا ريغ تاجتنملا نم ريثكلا
ةيلاع تاجتنملا بناجب ،ةئيدر وا
راعسأب ،ةدوجلا ةطسوتمو ةدوجلا
.ادج ةعئار
لادبتسإو عاجرتسإ ةيناكمإ نم دكأت
دعب ،ةبسانملا ريغ علسلا
.عئابلا ةلسارم قيرط نع ،اهمالتسإ

عم سبالملل H&M ما دنا شتا عقوم
:2020 ما دنا شتا مصخ نوبوك ىوقأ

دارفأ قوستل يلاثملا رجتملا
لزنملا تامزلتسمو ءايزألا ةرسألا
ةيلاع تاجتنمب ،دحاو ناكم نم
ءارشلا كنكمي ،ةركتبمو ،ةدوجلا
عرف برقأ نم مالتسإلاو ،نيال نوا
.لزنملا باب ىتح وا ،H&M ـل
تايرتشملل يناجم نحش ىلع لصحتس
مهرد وا ،يدوعس لاير 99 نم رثكأب
نيال نوا H&M نم ءارشلا ،يتارامإ
لودو تارامإلاو ةيدوعسلا يف حاتم
ىلع لوصحلا كنكميو ،يبرعلا جيلخلا
ىلع لهذم ريفوت ىلع لصحتل H&M ما دنا شتا مصخ دوك مادختساب كتايرتشم ىلع رثكأ ضيفخت
.كتايرتشم
،تاجتنملا ةمالس طرشب ،موي 14 لالخ يف عاجرتسإلاو لادبتسإلا ةيناكمإ ما دنا شتا رفوي
ةيلخادلا سبالملا عاجرتسإ كنكمي الو ،ةيلصألا ةروتافلا دوجو عم اهمادختسإ مدعو

https://otlobcoupon.com/store/aliexpresscouponcodesdiscounts-14.html
https://otlobcoupon.com/store/hm-290.html


.خبطملاو مامحلاب ةصاخلا تاشورفمو ،ةيصخشلا ةيانعلا تامزلتسمو

نوكت نأ ءابألا صرحي يتلا ،لافطألا تاجتنم ةصاخو ،ةرسألا مئالت ةقباسلا عقاوملا عيمج
مدختسإو ءارشلاب عتمتسا ،مهلافطأل ةيانعلا ريفوت يف مهدعاستو ،مهلافطأل ةمئالم
.حاتم ريفوت ىلعأ ىلع لصحأو كتايرتشمل ةبسانملا مصخلا تانوبوك
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